
TEXT EXPLICATIU
L’HANDBOL

Vaig a explicar les regles de l’handbol:
- No pots trepitjar la línia de set metres.
- Cada equip té 7 jugadors.
- No pots colpejar la pilota amb els peus.
- No pots donar més de tres passos amb la pilota a les mans sense botar-la.
- Per a treure el porter no pot passar de la línia de 7 metres.
- Per a treure un jugador ha de botar a agafar la pilota.
- No es pot agafar per darrere als rivals.

Ángel Rivera

TEXT DESCRIPTIU

Ainoa és la meua millor amiga. Sol portar pantalons vaquers. És simpàtic, 
agradable, divertida, graciosa, intel·ligent i molt bona.

Ana Vidal

TEXT NARRATIU

Hi havia una vegada, uns xiquets estaven per la muntanya, quan, 
repentinament, se n’adonaren de que s’havien quedat sols!
Els xiquets s’anomenaven: Marta, Elena i Javi.
Començaren a donar voltes per tots els costats, però seguien sense trobar 
res. Començà a ploure i es posaren els tres a córrer junts buscant un refugi, i 
amb tan mala sort que Marta va caure. Javi i Elena s’asustaren per si s’havia 
trencat el genoll. L’ajudaren a alçar-se. 
Anaven tots molt mullats però trobaren una cova, estava en un lloc perillós, 
però feia molt de fred i els xiquets anaven amb tirants i pantaló curt, i no s’ho 
pensaren dues vegades, començaren a escalar. Per fi, quan estaven en la 
cova, Elena i Javi li preguntaren a Marta.
- Estàs bé? - digueren Elena i Javi.
- Sí, és que m’havia ensopegat - respongué Marta.
Passaren dos dies però no  podien eixir de la cova perquè seguia plovent. 
Però els xiquets no s’avorrixen en cap moment, ja que es diverteixen amb 



qualsevol cosa. Per un moment es pararen a pensar en Noelia i Patri, que 
elles els donava més igual com el “Lagarto” i Susana. Però Alejandro, Loli, 
Berni, Rosi, Javi “el retaco”, estarien buscant-les? Es donaren tots un abraç 
molt fort i digueren a la volta: som germans! i es preguntaren perquè deien 
això, ho deien perquè es volien més que uns simples germans.
De colp, sonà un soroll fort. Plom! S’espantaren. El que havia passat era que 
les pedres havien tapat la sortida! Intentaren moure les pedres, però era 
impossible.
Als dos anys els xiquets moriren per falta de beguda i aliment. Aquesta és 
una bonica historia de tres xiquets perduts.

Elena Sánchez

TEXT INSTRUCTIU

CREMA CATALANA

Ingredients:
- 6 rovells d’ou
- 3/4 de l de llet
- 75 g de sucre
- 1/2 canó de canyella
- 1 trosset de pela de llimona
- Sal

Elaboració:
Mulleu la cassola i feu-hi bullir la llet amb la pela de llimona, la canyella i un 
pols de sal. Apagueu el foc i deixeu-ho infusionar. Treballeu els rovells amb el 
sucre fins que blanquegin i el sucre sigui fos. Afegiu-hi, a cullerades, la llet 
infusionada per tal que no quallin els ous. Poseu la barreja en un cassó al 
foc. Aneu-lo remenant amb una cullera de fusta fins que quedi pressa. 
Retireu-la del foc i aboqueu-lo  en un bol. Aneu-la remenant de tant en tant 
per evitar que es forme un tel. Podeu substituir la canyella per una boina de 
vainilla. La sal reforça el gust dolç. Per evitar que es forme tel, també podeu 
recobrir la crema amb un paper d’alumini untat amb mantega. Perquè no es 
desfaci el canó, de canyella, el podeu lligar amb un cordell, tal com es fa amb 
la carn de rostir. 

Adrián García



TEXT POÈTIC

QUINA FEINA!

Ha clarejat solejat,
he de pensar anar a passejar.
Ràpid a desdejunar!
Llavar-me les dents i...
Oh! Què ha passat?
És què el Sol no vol acompanyar?
S’ha amagat entre els núvols
i no vol eixir,
això és perquè sap que he d’estudiar.

Irene Lucas

TEXT TEATRAL

EL NOU PARC

Narrador: Unes xiquetes anomenades Meriam, Elena i África volien anar al 
nou parc del poble, i totes les xiquetes estaven molt contentes.
Meriam: Què bé! Anem al nou parc.
Elena: Sí, que bé! Segur que està preciós.
África: Sí, jo estic molt il·lusionada per veure el nou parc.
Meriam: Jo  també. A mi m’han dit alguns amics que és molt gran i que té 
moltes coses per muntar.
Narrador: A África li sona el mòbil. Ring, ring, ring, ring...!
África: Està sonant-me el mòbil, és la meua mare.
Narrador: África respon i als 10 segons apaga el mòbil, enfadada i trista.
Meriam i Elena: Què et passa África?
África: La meua mare m’ha dit que hui no puc anar al parc, he d’anar al 
metge.
Meriam: No vas a poder vindre al parc? No passa res, nosaltres hui tampoc 
anem al parc. Veritat Elena?
Narrador: Elena, molt enfadada...
Elena: Val, demà matí anem al parc.
África: Sou les millors amigues que mai he tingut.
Narrador: I totes les xiquetes es donaren un abraç.

Meriam Heddoudi



TEXT ARGUMENTATIU

ELS DEURES

Pel que fa als deures, crec que quan tenim exàmens no s’haurien de manar 
deures tants deures, i quan no  tenim exàmens s’haurien de manar, però una 
quantitat normal, perquè els xiquets i xiquetes han de fer activitats per a 
desconnectar un poc del col·legi. Per exemple hauríem de fer: esports, 
classes de guitarra... Però això no significa que quan hagem de fer els 
deures o anar al col·legi puguem fer el gos, perquè cada cosa s’ha de fer 
d’una forma, i els deures han de fer-se bé.

Elena Rosado

TEXT CONVERSACIONAL

- Hola!
- Hola!
- Juguem a beisbol?
- Val?
- Com se’t dóna?
- Fatal.
- Has trencat eixe cristall amb la pilota.
- Vaig a demanar perdó.
- Adéu.
- Adéu.
- A les quatre en la glorieta.
- Val.

- Hola!
- Hola!
- Has trencat tu el cristall?
- Sí, perdó.
- Com has vingut a demanar perdó, et perdone.

Marta Torregrosa


